
 מקומות התנדבות מועצה אזורית מעלה יוסף 

 

 ירז תורגמן ל | 054-6663098 תנועת הנוער

תוכנית הכשרה ועבודה אחת לשבוע הדרכה בישוב ע"פ תוכנית עבודה תנועתית יישובית דרוש ניסיון  

 . בהדרכה ותעודת הדרכה   

 |מירי לוי   050-7619274 גיל הזהב

ומך קבוע עם בני גיל הזהב בישובים קיום מפגש שבועי קבוע בזוגות  תוכנית הכשרה לקיום קשר ת 

 עם בני גיל הזהב בישוב התנדבות בזוגות .  

   תנועת הנוער "שחקים"

תנועת נוער הפועלת תוך שיתוף פעולה בין מוסדות החינוך והקהילה לבין משטרת ישראל. משטרת  

מחיזוק הקשר ויצירת האמון בין משטרת  ישראל מפעילה  תנועת נוער, תנועת הנוער "שחקים" כחלק 

ישראל לבין הקהילה. ההתנדבות כוללת הכשרה והכרות עם משימות משטרת ישראל וביצוע משימות   

 קהילתית במרחב נהריה.  

 להצטרפות יוסי בן זקן     052-3929472

 אלינור |  054-7430412 חברים מיוחדים

ין צעיר ללא מוגבלות. המפגש מתקיים  יצירת קשר חברי בין ילד צעיר עם צרכים מיוחדים לב 

קשר כגון קיום מפגשים ווירטואליים  whatsapp/zoom/teamsבאמצעות תוכנות אינטרנט המאפשרות 

קיום מפגש וירטואלי אחת לשבוע למשך  דק'. בנוסף אחת לחודש יתקיים מפגש משותףד ברכז  

יוחדות ביישובים השונים. התוכנית  התוכנית מלווה ע"י רכזי הנוער ורכזי אוכלוסיות מ 30הקהילתי. 

 הינה בפריסה ארצית. 

 כהן  |דוד  054-5535682 חוגים וספורט

פעילות התנדבותית במסגרת חוגי ילדים בבתי הספר היסודיים ובישובים דורש ידע וניסיון בהדרכת  

 חוגים. תתקיים הכשרת, מדריכי ספורט מתנדבים בקהילה. 

 רכזת גנים מ.א. מחלקת חינוך מעלה יוסף  -|עתליה רגב  052-8339575 גני ילדים 

שישי בבוקר התנדבות מרתקת דרושה הכשרה  התנדבות קבועה בגני הילדים בישובים בעיקר בימי  

 חינוכית והתחייבות קבועה  

 |שקד ממן    052-6572139מועצת נוער 

 התנדבות קהילתית הכוללת תיכנון וביצוע של משימות  לאומיות ביישובי המועצה ובמחוז.  

 |נתי סופר   050-2227380 מועדונית

 ת חמה ומחבקת מומלץ מאוד ... התנדבות הכוללת נתינה ועזרה בשיעורי בית וחוגים מסגר  

 |יוני הוד   050-8582588  צוותי חירום בישובים -צ"חי 

בישובים ההתנדבות כוללת עשייה בזמן משבר והכנות בשגרה לכל   חירוםהתנדבות פעילה בצוותי 

 תרחיש בטחוני בישובים   

 מיכל הורוביץ |   054-46470118 פריית מעונהס

האזורית במעונה. ההתנדבות כוללת הכרות עם עולם   יינית, בספריה התנדבות ייחודית מעשירה ומענ

 ."הספר", הכשרה בתחום מידענות וספרנות, עשייה יחד עם צוות הספרניות למען הקהילה

 


